
A bôgô szarvas elejtésnek lehetôsége
eddig csak Skócia kietlen pusztaságain
adatott meg számára. Magyarországra
nagy várakozással érkezett, és talán az
egyik legjobb napon, Pukler János fô-

vadász kíséretében, lépett elôször az
Ormánság földjére. A vidék és a felejt-
hetetlenül szép bôgés örökre elvará-
zsolta a német vadászt.
A Borostyáni-tömb Farkas-domb nevû

részére mentek, ahol már kora délután
több bika megszólalt. Az izgalom csak
fokozódott a vendégben, ahogy sorra
megszólaltak e csodaország agancsos
daliái.
Több szép példány meg is mutatkozott
ezen a zsebkendônyi vadföldön, vagy a
nyiladékok valamelyikén. A fôvadász
azonban nyugalomra intette egyre izga-
tottabb vendégét. Egyszer csak kilépett
a sûrûbôl ez a páratlan állat, hogy ép-
pen aktuális szerelmének közelébôl
elhessintse vetélytársait. A fôvadász el-
bírálta a bikát, majd kiadta a „lôparan-
csot”. A vendég – nyugalmat erôltetve
magára – útjára engedte a golyót, s az
állat, találatot jelezve, eltûnt az erdôben
a szemek elôl. 
A várakozás csak tovább fokozta az
amúgy is nehéz percek izgalmát. A
lesrôl leszállva a közel 180 m-re lévô
rálövés helyére mentek. Itt azonban
semmi bíztató nem fogadta a most már
egyre nyugtalanabb vadászokat. A fô-
vadász két évtizedes gyakorlati ta-
pasztalata, a lôjelek együttese, vala-
mint az esti rövid utánkeresés konklú-
ziója, hogy másnap vérebbel kell foly-
tatniuk a keresést.
Jung Jenô körcsönyei fôvadász kollé-
gára és hû társára, Maxira, a három-
éves hannoveri vérebre hárult a fel-
adat. A keresés rendkívül nehéz volt.
A kutya szinte vér nélküli csapán talál-
ta meg a sebágyában fekvô bikát, és
hosszú hajszába állította. Végül veze-
tôje adta meg a nemes vadnak a
kegyelemlövést.
Határtalan öröm lett úrrá mindenkin. A
végtisztesség megadása és a gratulációk
után alig vártuk, hogy lefôzzék a bikát.
A hivatalos mérésre másnap Budapes-
ten, az Országos Trófeabíráló Bizottság-
nál került sor. A hivatalos fizetô súlya
13,25 kg lett, a pontszáma pedig 255,27
IP, így ez lett minden idôk legnagyobb
pontszámú ormánsági bikája.
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Az idei bôgési szezon bizonyára többeknek emlékezetes marad. Dr. Volper Briel számára min-
denképpen, hiszen ekkor ejtette el minden idôk legmagasabb pontszámú ormánsági bikáját. A
csodálatos trófea büszke tulajdonosa Németországból érkezett hazánkba, és ez volt az elsô magyar-
országi vadászata.


